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אא  
   ذو الحجة ذو الحجة  --رابع رابع  العدد ال العدد ال––نشرة عسكرية تصدر عن الجناح العسكري للمجاهدين في جزيرة العرب نشرة عسكرية تصدر عن الجناح العسكري للمجاهدين في جزيرة العرب 

אאאKKKKKK   

إىل را العزيز جلّإنّ اهللا تعاىل أمرنا بإعداد العدة والقوة ألننا أّمة عزيزة ال ينبغي أن تذلّ إالّ
وعال ، ولذا فإن املسلم عزيز على الكافرين عزة مطلقة فيها معاين القوة والشّدة كما قال

إذاً فاملسلم مكتسب عزته بدينه" أعزة على املؤمنني " ويف أخرى " أشداُء على الكفار " تعاىل 
عدوه وخافته ، ال أن، ولذا وجب عليه أن يذود عن عزته ودينه بالقوة اليت يعدها إلرهاب 

 .فيستباح محاه ، وتنتهك حرمته يبقى أعزالً جمرداً من كل قوة وسالح ، 
فاهلدف من اإلعداد ليس فقط ألجل القتال يف ساحات الوغى ، بل هو أيضاً ألجل إرهاب
العدو واكتساب قوٍة رادعة جتعله حيسب للمسلمني ألف حساب ، وألجل إرهاب األعداء

 . اإلسالم من املنافقني والذين يف قلوم مرض املتخفني بلباس
فاهللا اهللا يف اإلعداد واالستعداد استجابة ألمر اهللا ، ومحاية ألمة اإلسالم ، ودفاعاً عن حياض 

  . املسلمني

   KKKKKKאאאאאא

  ....كتاب يهدي كتاب يهدي   
  منهم من يقول ائذن ليمنهم من يقول ائذن ليوو        
  ....وسيف ينصر وسيف ينصر   

MM--١٦١٦                  البندقية               البندقية  
  ......ب القول ب القول عذعذ  
رسالة إلى األبطالرسالة إلى األبطال                            

                      األمن واالستخباراتاألمن واالستخبارات  

  األمن الدفاعياألمن الدفاعي                                        
   .. ..حرب العصاباتحرب العصابات  
            أقسام قوات العصابات          أقسام قوات العصابات    
   .. ..رقـــــــــــائقرقـــــــــــائق  

      الزهــــــــــــــــــــــــــــد    الزهــــــــــــــــــــــــــــد                                    



 

…^jfÖ]<†ÓŠÃÚ…^jfÖ]<†ÓŠÃÚ<<II<<Ö]<‚ÃÖ]<<Ö]<‚ÃÖ]<<Äe]†Äe]†<<<<II<<<<]<æƒ<]<æƒ<<ír£<ír£<<MPNPMPNP<{â<<{â<<<

     
אא

    

 

  
אא

    رمحه اهللا 
    رمحه اهللا 

 

  
٣

      االفتتاحيةاالفتتاحيةاالفتتاحية         
                                          אאאאאא                        אאא:::מממ 

  

 : ، أما بعد  ونذيراً ، وصلى اهللا وسلم على من بعثه اهللا بشرياً كثرياً طيباًاحلمد هللا محداً
  ، ولذا فإن من املهم جـداً ، وهو يف اجلهاد أكرب تأثرياًفإن أثر اإلعالم على جمريات األحداث أثر فعال  

 .استغالل هذا اجلانب يف دعم احلركة اجلهادية وتقويتها 
الذي صدر عن ااهدين يف جزيرة العـرب        " بدر الرياض    " من واقعنا شريطُ  على ذلك   وأقرب مثاٍل   

يف أحناء األرض وصارت له     بالتعاون مع مؤسسة السحاب اإلعالمية ، حيث تردد صدى هذا الشريط            
حىت اللحظة ، ويرجى أن يكون له األثر اإلجيايب الذي يسـعى لـه              واىل  ردود أفعال طيبة ما زالت تت     

ااهدون من حيث بيان حقيقة الصراع وطبيعته بني املسلمني والكافرين ، ودور ااهـدين يف هـذا                 
لعدو وممارساته ، مث يأيت اهلدف النـهائي وهـو          اال وتبيني معامله ، ويف املقابل تذكري الناس بدور ا         
  .. . يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتالالتحريض على سلوك طريق النجاة امتثاال لقوله تعاىل 

إن هذا الدور اإلعالمي هو أحد آالت احلرب الضرورية اليت ميكن لقطاع كـبري مـن املسـلمني أن                   
ر اإلرادة احلقيقة لتحمل األذى يف سبيل اهللا ، عنـدها سـيجد         يسهموا فيه بشكل أكرب بشرط أن تتوف      

كثري من الشباب املتحمس لنصرة الدين كيف أنه يستطيع اآلن أن يتحمل جزءاً من تكاليف اجلهاد يف                 
الظروف احلالية اليت رمبا مل يتيسر معها االخنراط يف أعمال جهادية مباشرة ، وذلك بالقيـام بالـدور                  

لذي قد جيد املسلم فيه من طرق اإلبداع واالبتكار ، وأساليب التميز واجلاذبية ، مـا                اإلعالمي املؤثر ا  
 . جلهادهم  لقضايا املسلمني ودعماًيكون نصرةً

إن الشعوب احلية الواعية بواقعها ، الصادقة يف سعيها ملصلحتها ميكنها أن تقطع الطريق علـى إعـالم                  
ومن مث ال تتوقع منه إال كـل        ) يف مكانه الطبيعي    لعدووضع ا ( العدو وذلك بوضعه يف مكانه الطبيعي       

شر وسوء ، وال تصدقه فيما ينقله عن ااهدين الذين ما حتملوا املشاق إال ألجل رفع الظلـم عنـها                    
املقبول استماع الناس لإلعالم السلويل يف أجواء اجلهاد اليت          وحتكيم شرع اهللا فيها ، ولذا كان من غري        

 حياديا حلكاية الواقع ال سيما وأن الناس قد خربوه خربة طويلة وما يتسم              اره مصدراً نعيشها اليوم واعتب  
به من دجل ونفاق وكذب وتسخري الطاقات كلها خلدمة هذا النظام الفاسد ومن وراءه النظام الصلييب                

قيادة األمريكي ، ويكون العجب أشد حينما جتد أنه ال يصدقه إال من كان يرجى فيه اخلري ويتوقع منه                   
األمان يف حني كان عامة الناس على بصرية من سوء واقع إعالم هذا النظام الطاغويت اجلـامث                  األمة لرب 

 .على جزيرة العرب 
بل إن املطلوب من األمة أن تكون أكثر فاعلية وإنتاجا وذلك بإقامة إعالم بديل مضاد يربك خطـط                  

  اإلعالم رمبا مل  يستطع ااهدون سدها نظـراً         العدو ، ويفشل مساعيه التخريبية ، ويسد ثغرة يف جمال         
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 مع جهود   النشغاهلم باجلانب العسكري يف قتال أعداء اهللا ، مع ضرورة أن يكون هذا اإلعالم متناسقاً              
 .وره النافع دون تصادم أو اختالف حتت سياسام العريضة ليؤدي دااهدين اإلعالمية ومندرجاً

نا به وأما النصر والتوفيـق ، والربكـة         رِميف دائرة فعل السبب الذي أُ     ومع هذا كله فتبقى هذه اجلهود       
واإلعانة فهو بيد اهللا وحده ، وهو سبحانه الكرمي الذي مين على من يشاء من عباده ، وصلى اهللا وسلم                    

 .علة نبيينا حممد وآله وصحبه 
 

  
 

 

 

   في ظالل آيةفي ظالل آيةفي ظالل آية                     
 

فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الـدنيا          فسري قوله تعاىل    قال الشهيد احلي سيد قطب رمحه اهللا يف ت        
  .باآلخرة ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 

خـرج يسـأل اهللا     ،  إن املؤمن ال يتمىن البالء بل يسأل اهللا العافية ولكنه إذا ندب للجهاد خرج غري متثاقل                 
مها فوز عظيم فيقسم له اهللا الشهادة فإذا هو          وكال ،و الشهادة وكالمها فضل من اهللا       إحدى احلسنيني النصر أ   

راض مبا قسم اهللا أو فرح مبقام الشهادة عند اهللا ويقسم له اهللا الغنيمة واإلياب فيشكر اهللا على فضله ويفـرح                  
 وهو يرسم هلم هذه الصـورة       ،يه  بنصر اهللا ال رد النجاة وهذا هو األفق الذي أراد اهللا أن يرفع املسلمني إل              

 كمـا    من املعوقني ليأخذوا منهم حذرهم     املنفرة لذلك الفريق منهم وهو يكشف هلم عن املندسني يف الصف          
يأخذون حذرهم من أعدائهم ومن وراء التحذير واالستنهاض للجماعة املسلمة يف ذلك الزمان يرتسم منوذج               

مكان يف هذه الكلمات املعدودة من كلمات القرآن مث تبقى هذه           إنساين متكرر يف بين اإلنسان يف كل زمان و        
 وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤالء فال ييئس من نفسـه ولكـن                احلقيقة تتمالها اجلماعة املسلمة أبداً    

يأخذ حذره وميضي وحياول بالتربية والتوجيه واجلهد أن يكمل النقص ويعاجل الضعف وينسق اخلطى واملشاعر               
ت الدرس الثاين حث على القتال وترغيب فيه مث ميضي السياق حياول أن يرفع ويطلق هؤالء املبطئني                 واحلركا

املثقلني بالطني وأن يوقظ يف حسهم التطلع إىل ما هو خري وأبقى اآلخرة وأن يدفعهم إىل بيع الـدنيا وشـراء         
الشهادة فليقاتل يف سبيل اهللا الذين      اآلخرة ويعدهم على ذلك فضل اهللا يف احلالتني وإحدى احلسنيني النصر أو             

ا يشرون احلياة الدنيا باآلخرة ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيم. 
 



 

…^jfÖ]<†ÓŠÃÚ…^jfÖ]<†ÓŠÃÚ<<II<<Ö]<‚ÃÖ]<<Ö]<‚ÃÖ]<<Äe]†Äe]†<<<<II<<<<]<æƒ<]<æƒ<<ír£<ír£<<MPNPMPNP<{â<<{â<<<

     
אא

    

 

  
אא

    رمحه اهللا 
    رمحه اهللا 

 

  
٥



 
   ......آتاٌب يهدي آتاٌب يهدي آتاٌب يهدي    

                        אאא      
א:::מממ א אא א אא א א

 
 ﴾ ائذن يل وال تفتني أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرينومنهم من يقول﴿

يف السورة الفاضحة اليت فضحت املنافقني ، املبعثرة اليت بعثرت أسرارهم ، ذكر اهللا عز وجل صفاِت املنافقني 
 .، وحججهم وأعذارهم وما يتمّسكون به ، ورد عليهم وفضحهم وعراهم

فمن صفتهم االستئذان للتهرب من اجلهاد يف سبيل اهللا : وعال عنهم هذه الصفة وهذا العذر ومما ذكر اهللا جل 
 .واخلروج عما أوجبه عليهم وافترضه اهللا ، ومن أعذارهم خوف الوقوع يف الفتنة
ال يستأذنك الذين ُيؤمنون ﴿: وقد ذكر اهللا عز وجل صفة االستئذان للتهرب من اجلهاد قبل هذه اآلية فقال 

إنما يستأذنك الَّذين ال ُيؤمنون باهللا * هللا واليوم اآلخر أن ُيجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم واهللا عليم باملتقني با
 واليوم اآلخر وارتابت قلوُبهم فهم يف ريِبهم يترددون﴾

يؤمن ويف قلبه ريب فبّين اهللا أنَّ هذا العذر ال يكون من الَّذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ، وإنما يكون ممن مل 
وشك يترّدد فيه ، وأوضح ذا أنَّ هذه الصفة عالمةٌ من عالمات النفاق ال تكون إالَّ يف منافٍق وال يفعلها 

 .املؤمن باهللا واليوم اآلخر
وقد ذكر اهللا هذا عذرا للمنافقني عموما ، مثَّ ذكر اعتذار طائفٍة منهم ، ممن ألبس عذره اللبوس الشرعي ، 

ما هو خلوف الفتنِةواده إنعى أنَّ استئذان. 
اغزوا : وقد نزلت اآلية يف اجلد بن قيس حني رغّب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلهاد وقال للصحابة 

ائذن يل وال تفتني بالنساء ، واعتذر بأنه ال يصرب عنهن ، فالفتنة اليت : تغنموا بنات بين األصفر ، فقال اجلد 
 على الدين ال على الدنيا ، ومع اعتذر ه ترك اجلهاد ألجله خوفا فتنةٌ يف الديِن ، واخلوف الذي اّدعى أن

 فكيف مبن حيتجُّ أال يف الفتنِة سقطوا وإنَّ جهنم ملُحيطةٌ بالكافرين﴾﴿: ذلك فانظر مب أجابه اهللا عز وجلَّ 
ضله املنافق خبصلٍة ، وتكون الفتنة اليت احتّج ا املنافق فتنة خبوف الفتنة كفعل ذلك املنافق سواًء بسواٍء ، مثَّ يف

 .الدين ، والفتنة اليت احتج ا هذا احملتجُّ فتنة الدنيا ، وأيُّهما أقرب إىل العذر وأسلم من املعرة
لسعي يف وهؤالء املنافقون الذين احتّجوا خبوف الفتنة ، هم أنفسهم من ذكر اهللا عنهم قبل هذه اآلية بآية ا

 لقد ابتغُوا الفتنةَ من قبلُ وقلَّبوا لك اُألمور حتى جاء احلق وظهر أمر اهللا وهم كارهون﴾﴿: الفتنة فقال 
 .فهم يسعون يف الفتنة يف سائر أحواهلم ، وإذا جاء اجلهاد تعللّوا بالفتنة واحتّجوا ا ليهربوا عن هذه الفريضة

ّجة ، واعتذر ذا العذر يف أمرين عظيمني ، استوجب ما خامتة هذه وقد وقع املنافق الذي احتّج ذه احل
 : اآلية 
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فقد استأذن للتهرب من فرض اجلهاد ، وليس من صفة املؤمنني االستئذان للتهرب من فروض األعياِن ، وإنما 
 .يستأذن من مل يؤمن وارتاب قلبه ، فهو يتردد يف ريِبه

فتنة ، وقدم رأيه على النص ، ورأى أنه أعلم بالفتنة وأسباِبها ، فسلك الطريق الَّذي مثَّ علَّل االستئذان خبوف ال
 .انتهى إليه نظره وهواه ، وسقط يف الفتنة حقا

وملَّا كان اعتمادهم على عقوهلم القاصرة الضعيفة ، وكلهم اهللا إليها ، فكان ما رأوه خمرجا من الفتنة أكرب 
لها ، وفرُّوا من الفتنة فسقطوا يف أعظم الفنت ، وأيُّ فتنٍة أعظم من فتنة النفاق والقعود أسباِبها وأعظم وسائ

 !عن اجلهاد املتعّين ، بل والتهّرب عنه وإقناع النفس بأنه مصيب يف تركه له وّربه منه؟
وهكذا كلُّ من ترك أمر اهللا يريد حتصيل مصلحٍة يراها يف املعصية وترك الواجب ، فإن ا فرمم ه يسقط يف أشد

منه وأعظم مما جلأ إليه ، وقد رأينا اليوم يف واقعنا ، من يطالب بترك اجلهاد وترك الصدع بالكفر بالطاغوت 
لئالَّ يتسلَّط العلمانيُّون ، مثَّ ما لبثنا أن رأيناه يف صف العلمانيني بل يكاد يكون أنشط الداعني إىل مبادئهم 

 املشاركني يف مؤمترهم وحوارهم ، مع علمه أنه مبين على والء غري والء اإلسالم ، ورايٍة وأفكارهم ، وأبرز
 .ليست راية ال إله إال اهللا

والَّذي دعا لترك اجلهاد والصدع بتكفري املرتدين لئال يتسلط الطاغوت على املسلمني ، ما لبثنا أن رأيناه يف 
 .حتى صار مقدم ذلك الصف وحامل رايته والعياذ باهللاصف الطاغوت دون حتفّظ أو احتراٍز ، 

فليحذِر الَّذين ُيخالفون عن أمره أن ﴿: وأعظم أسباب الفتنة خمالفة أمر اهللا ورسوله ، قال جل وعال 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾. 

: ه ، فحذّر اهللا املخالف عقوبتني والفتنة الشرك ، ويدخل يف معىن الفتنة ما دونه من معاقبة املخالف يف ديِن
الفتنة يف الدين ، والعذاب األليم يف الدنيا ، فكل شر ووباٍل خيشاه العبد ويّتقيه ، حيصل مبخالفة أمر اهللا عز 

 .وجل ، ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
سوله ، فكيف يّدعي فالَّذي يستأذن ليترك اجلهاد يسلك باستئذانه سبب الفتنة األعظم ، من خمالفة أمر اهللا ور

 .أن استئذانه خوف الفتنة؟ أال يف الفتنة سقطوا
 .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني
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    رمحه اهللا 
    رمحه اهللا 

 

  
٧



   ......وسيٌف ينصر وسيٌف ينصر وسيٌف ينصر    
                                           אאאאאא:::מממ              א א אא א אא א א



 )M١٦ ( البندقية 
 

 
 

 :نبذة تارخيية عن السالح 
   هو سالح اجليش األمريكي الرئيسي ، وقد مرت عملية إنتاج هذا السالح بعدة تعديالت وانتـهت بإنتـاج                    

 )M١٦Aِسلَ هذا السالح إىل فيتنام اجلنوبية عام           ) ٤٥ × ٥،٥٦( بعيار   ) ١م بقصـد    ١٩٦١، وقد أُر 
 . بندقية من هذا النوع  ) ١٠٤٠٠٠( وات الربية األمريكية بطلب احلصول على جتربته ، وقامت الق

  ) . M١٦A٢(  م قاموا ببعض التعديالت على السالح وأطلق عليه اسم ١٩٨٠ويف أوائل عام 
إىل تصميمات متعددة ، ويصل جمموع هذه التصميمات إىل أكثر           ) M١٦( ولقد تطور التصميم األويل لـ      

 .  ملم ١٩×٩بعيار ) بارابيلوم ( ماً ومنها من مخسني تصمي
  ) . M١٦( وتستعمل القوات املسلحة األمريكية وقوات ما يزيد عن ستني دولة خمتلف أنواع 

  : )M١٦A١ ( مواصفات السالح
  ملم٩٩٠ طول السالح
  كلجم٢،٨ الوزن

  ملم ٥٠٨ طول السبطانة
 أربعة خطوط إىل اليمني  احللزنة

 ث/ م٦٤٣ سرعة الطلقة
  طلقة ٦٠ – ٤٠ – ٣٠ – ٢٠ سعة املخزن 

 
 ) ٤٠( ميكن تركيب جهاز تصويب بصري ليلي أو اري على السالح ، كما ميكن تركيب قاذف قنابل 

  : وهذه صورة له  ) M٢٠٣( ملم على هذه البندقية ويطلق عليه حينئٍذ 
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    رمحه اهللا 
    رمحه اهللا 

 

  
٨

  ) : M١٦A٢( مواصفات السالح 
 ملم١٠٠٦ طول السالح
  كلجم ٣،٥ حوزن السال

  ملم ٥٠٨ طول السبطانة
  خطوط٦ احللزنة

  طلقة يف الدقيقة٩٠٠ – ٦٠٠ الرمي النظري
)فردي(د /ط٦٥-٤٥و) آيل(د / ط٢٠٠ – ١٥٠ الرمي العملي

 
 

 : األجزاء الداخلية واخلارجية للسالح 

 
 

  .مشتت اللهب -١
 . السبطانة  -٢
 . قاعدة الشعرية  -٣
 . قاعدة لتركيب احلربة  -٤
 . ة الغاز ماسور -٥
  . )البالستيك الواقي (  وقاية اليد ووقاية ماسورة الغازقيد -٦
 .  الفك والتركيب قيد -٧
  . روج الظرف الفارغخغطاء فتحة  -٨
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٩

 .  واملغالق جمموعة األقسامحاضن  -٩
  . املنظار ومكان الفريضة قاعدة لتركيب  -١٠
  .ساحب األقسام  -١١
  . )البالستيك الواقي  ( واقية احلرارة -١٢
 . از ماسورة الغ -١٣
 . املغالق  -١٤
  . جمموعة األقسام -١٥
  . )البالستيك الواقي (واقية اليد -١٦
 . املخزن  -١٧
 . الزناد  -١٨
 . القبضة املسدسية  -١٩
 . املطرقة  -٢٠
 . األمخص  -٢١
 . نابض اإلرجاع ودليله  -٢٢
  . واقي الزناد -٢٣
 

 :الفك والتركيب 
 

 ذلك أبداً ، مـع      قم بعملية إجراء األمان ، وهي مثل خطوات الكالشنكوف متاماً ، وال تتهاون يف              -١
 . العلم بأن ساحب األقسام يكون فوق القبضة املسدسية من أعلى ويسحب إىل اخللف 

اضغط على احللقة الواصلة بني واقي السبطانة وجسم السالح إىل األسفل ، وحرك اجلزء األيسر من                 -٢
 . أيضاًاملقبض إىل األمام مث حرك اجلزء األمين من املقبض إىل األمام 
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١٠

 ادفع مسمار التثبيت يف اليسار بسيخ أو مسمار أو رأس طلقة باجتاه اليمني بـدون أن خيـرج                   اآلن -٣
 . املسمار من جسم السالح 

 
 . ارفع اجلزء العلوي من السالح إىل أعلى  -٤

 
 .  بعد الضغط على القيد ساحب األقسامبواسطة ألقسام اسحب جمموعة ا -٥

 
 بعد إنزاهلا قلـيالً إىل أسـفل يف         بساحب األقسام بعها   من بدن السالح مث أت     قسامأخرج جمموعة األ   -٦

 . املخصص هلا مث تسحب كان امل
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 . ادفع جمموعة اإلبرة إىل اخللف قليالً  -٧

 
 . اخفض مسمار تثبيت اإلبرة إىل جهة اليسار ليتم إخراج اإلبرة  -٨

 
 .  ارفع املغالق مث) ْ ٩٠( اسحب جمموعة اإلبرة وأدر املسمار اخلاص بدوران املغالق بزاوية  -٩

 
 . اضغط على قيد الظفر  -١٠

 
  . ألقسام ا جمموعةادفع جمموعة اإلبرة إىل األمام لفصلها عن بقية -١١

 
 . حرك مسمار التثبيت األمامي من اليسار إىل اليمني بسيخ أو مسمار  -١٢

 
ـ            -١٣ ن افصل احلزام عن مشبكه املوجود على األمخص لتنفصل جمموعة الزناد واألمخص البالستيكي ع

 . بدن السالح 
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 . اضغط على نابض اإلرجاع إىل اخللف قليالً ، وحرك قيده لكي يندفع إليك خارجها  -١٤

 
 : احلركة امليكانيكية 

 عند ذلك مـن      استقرار املطرقة يف اخللف    إىل اخللف سيؤدي ذلك إىل     األقسام ساحبعند سحب    -١
 .   إىل مكانهيعاد الساحب  أناألفضل

سترتفع طلقة بفعل نابض املخزن ويف ذات الوقت يكون نابض األقسام منضغطاً            أثناء تراجع األقسام     -٢
 . داخل األمخص 

 طلقة وتلقمهـا حلجـرة      املغالق ستأخذ إحدى نتوءات      بفعل النابض املنضغط ،    عند تقدم األقسام   -٣
  . الكبسولة ، وتصبح اإلبرة أمام االنفجار

) ْ  ١٥(  تدفعه إىل األمام يـدور حـوايل         قساماألعندما يصطدم املغالق حبجرة االنفجار وال تزال         -٤
 .  مما يؤدي إىل إحكام الغلق جمموعة األقسامويدخل ضمن 

 الطلقة مما يؤدي إلشعال البـارود فينطلـق         بسولةكعند الضغط على الزناد تتحرر املطرقة لتضرب         -٥
 . املقذوف حنو اهلدف 

هة ترجع نسبة من الغاز عرب ماسورة الغاز        أثناء مرور املقذوف بالسبطانة وعندما يكون قريباً من الفو         -٦
رجوعهـا   مما يـؤدي إىل      جمموعة األقسام ويضرب بعنف   ) قابل للصدأ   الاملعدن غري   ( املصنوعة من   

 . للخلف 
 .فينفك إحكام الغلق) ْ ١٥( ابق  الساالجتاهيتراجع حامل املغالق إىل اخللف ، يدور املغالق بعكس  -٧
 .  متغلّبةً على النابض ومعها الظرف الفارغ  إىل اخللفجمموعة األقساموترجع  -٨
 الطلقة من اليسار فيلفظها من اجلانب األمين عندما         كعبلوجود ضغط الظفر املوجود باستمرار على        -٩

 . يصل لفتحة خروج الظرف الفارغ 
 ) .  فردي –يل آ( قيد املطرقة حسب انتقاء لوحة الرمي تمث تستمر األقسام بالتراجع ل -١٠
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 M١٦A٢ وبندقية M١٦A١ بندقية مقارنة بني
 

M١٦A١ M١٦A٢ 
  ملم ١٠٠٦طول السالح   ملم٩٩٠طول السالح 

  كجم ٣،٥الوزن   كجم٢،٨الوزن 
 M١٦A٢ مما هو عليه يف M١٦A١البالستيك املصنوع منه األمخص والقبضة املسدسية أقوى يف 

  واملؤخرةالسبطانة قطرها موحد يف املقدمة
السبطانة مقدمتها أوسع من مؤخرا ، مما يعطي ثقالً 

 أكرب للسبطانة ويؤدي إىل توازن السالح
  خطوط حلزونية٦  خطوط حلزونية ٤

 يوجد قاذف قنابل  ال يوجد قاذف قنابل 
 توجد طبقة معدنية بداخل السبطانة ال توجد طبقة معدنية بداخل السبطانة

الالقط الرئيسي له أسنان ، هلذا يطلق هذا السالح   واحدةالالقط الرئيسي ذو سن
 ) ثالث طلقات ( رشات قصرية 

عن مسافة الرمي ، أي من  ) ٣/٨( يعرب الرقم 
  م وهي أقصى مسافة هلا٨٠٠ م إىل ٣٠٠مسافة 

م  ) ٢٠٠ – ٠( توجد دائرتان للفريضة ، األوىل من 
وتستخدم للرماية على األهداف املتحركة ويف 

ضواء اخلافتة تتحرك الفريضة لليمني واليسار ، األ
  لتجنب تأثري الرياح٠،٤

 M١٦A٢ أقل متانة مما هي عليه يف M١٦A١السبطانة واألمخص يف 
 قيد املخزن له إطار حامي من الصدمات  قيد املخزن ليس له إطار حامي من الصدمات

الشعرية أسطوانية ، مما يعكس الضوء على عيين 
 الرامي

رية على شكل متوازي مستطيالت حبيث ال الشع
 تعكس الضوء على عني الرامي

 يركب عليها منظار للتسديد
ونسكي مع إمكانية التسديد يركب عليها منظار سوار

 بالفريضة والشعرية 
 

 
 

 

اهللا يشهد ما قلبـت سـريم 
ماٍض نعيُش على أنقاضه أممـاً     

ُطري أوائلـه ُيامرئدر   رال دُ 

ـ       ي راهوماً وأخطأ دمـع العـني جم
ونستمد القوى من وحي ذكـراه     

لته ما هو ؟   اءطرق إن سوُي،فخراً
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١٤

 

                                                                                                                                                                        الرياضة البدنيةالرياضة البدنيةالرياضة البدنية
                                           אאא         א א אמ א אמ א  אאא:::מ

 
نأخذ يف هذا العدد بإذن اهللا بعض التمارين السويدية اخلاصة بالرشاقة ، واليت تتركز على منطقة البطن 

 .والفخذين واألرداف ، وباالستمرار عليها بإذن اهللا حيدث اخنفاض الوزن املطلوب 
إىل جانبيك واجعلهما مبوازاة األكتاف ، مد ، ومد ذراعيك ) ْ ٩٠( احن ظهرك إىل األمام مبقدار  -١

ساقيك وباعد بينهما موازياً بني قدميك ، والمس بيدك اليمىن قدمك اليسرى وبيدك اليسرى قدمك 
 .  ذلك عشر مرات اليمىن ، وكرر

ىل األرض ، مد ساقيك وضمهما إىل واسند مرفقيك إاستلق على ظهرك ، وضع يديك خلف رقبتك  -٢
بعض ، مث ارفع كتفيك واطو ساقك اليمىن على أن يالمس مرفقك األيسر ركبتك مث استلق وكرر ذلك 

 . ذه الطريقة وبالعكس عشر مرات 
أنزله إىل استلِق ، واثن ساقيك وباعد بينهما ، ضع يديك على عقبيك مث ارفع حوضك عن األرض مث  -٣

 . عشر مرات األرض ، وكرر ذلك 
 درجة واثن ٩٠استلق ، ومد ذراعيك على جانيب جسمك ، ضم ساقيك وارفعهما لتكون بزاوية  -٤

قدميك إىل الداخل ، ارفع ذراعيك وأعل ظهرك ، المس بيديك أطراف قدميك مث أرجع ظهرك ويديك 
 . إىل األرض ، وكرر ذلك سبع مرات 

 درجة مث أرجعهما إىل ٩٠ما إىل فوق بزاوية استلق على ظهرك ، ومد رجليك إىل األمام وارفعه   -٥
 . وقبل أن تلمس األرض ارفعهما مرةً أخرى ، وكرر ذلك عشر مرات األرض 

، اطو ساقيك وضمهما ، ومد ذراعيك وارفع رأسك قليالً وضمهما إىل بعض استلق ومد ساقيك إىل  -٦
 .  مرات ١٠إىل صدرك ، مث أعد التمرين 
 . ملن يعانون من زيادة يف الوزن ، أما اآلن فنكمل جدول اللياقة الذي بدأناه كانت هذه بعض متارين الرشاقة

 
 السابعاألسبوع                                                     

 

 مالحظات التمارين املشي اليوم
  سويدي  دقيقة٥٥هرولة +  دقائق ٥تسخني ملّدة  السبت

  سويدي  دقيقة٢٥جري +  دقائق  ٥تسخني ملدة  األحد

  سويدي  دقيقة٦٠هرولة +  دقائق ٥تسخني  االثنني

 سباحة  راحة الثالثاء
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١٥

 

ما من عبد ميوت له  اهللا عليه وسلم أنه قال   أنس عن النيب صلى عن
عند اهللا خري حيب أن يرجع إىل الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إال الشهيد 

ƫا يرى من فضل الشهادة فإنه حيب أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرة 
  .قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أخرى 

  سويدي  دقيقة٣٠مشي سريع +  دقائق ٥تسخني  األربعاء

  سويدي  دقيقة٦٠هرولة +  دقائق ٥تسخني  اخلميس

 سباحة  راحة اجلمعة
 

                                                     
   الثامناألسبوع                                                      

مالحظات التمارين املشي اليوم
  سويدي  دقيقة٦٠هرولة +  دقائق ٥تسخني ملّدة السبت

 ٦جري اختبار على مسافة +  دقائق  ٥تسخني ملدة  األحد
 كيلو يف كم تقطعها ؟

  سويدي

  دقائق٥تسخني  االثنني
يدي مع إجراء اختبار على أكثر سو

 عدات يف كل مترين
 

 سباحة  راحة الثالثاء

 متر جري يف كم ١٠٠اختبار يف +  دقائق ٥تسخني األربعاء
 تقطع ؟

 سويدي
 

  سويدي  ساعات٤مشي عادي ملّدة +  دقائق ٥تسخني اخلميس

 سباحة  راحة اجلمعة

 

  
  

 

 
 

    من جوامع الكلم  من جوامع الكلم  من جوامع الكلم 
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    رمحه اهللا 
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١٦

وقف برناجمنا العسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي ُتشحذَ األذهان وال متل              وقف برناجمنا العسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي ُتشحذَ األذهان وال متل              كما عودناكم ، يت   كما عودناكم ، يت   
......، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل ، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل 

 
   عذب القول                                                    عذب القول                                                    عذب القول                                                        

                                                                              אאא   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ــ ــّق ال تنتِظ ــباب احل ــا ش رواي
ــو ــ الولَص ــانكمألُ إىل ي وط

ــدوا يف املــ  ــانتهحش ماء ترس
ـ يا   ـ حايا املُ ض وا ال تنخـدع   ِكلْ

ــامكم  ــا حكّـ ــإمنـ ٌةأدمغـ
ــّدهر ِبِهــ   ــا ال أنــرةٌ أرز ماز

ــم ِإرمه ــوه ــا فل ــاُء أمريك ض
ـ  ه ـاتِ    ود احلـربِ  م أساشان  يف ش

ــمل  ــر اإلي ــ يف سلالمس همـِتط
ــفطُن ــا ن ــن وك ــرفالبحِر م ِهت

ـ   ـ  المأرهقُوا اإلس ـ ان د  م ِهـِلِخ
هأهلَـــ احت أمريكـــاباســـت
ــال مت ــةً وت ــاقي ِغيلَ ــا رف وا ي

ــربِعكُمهــا هــو املارشــالُ يف م
اجلـيش لكـي يحِضـركُم      ضرأح

ــو  ــب أفيق ــا الرك ــأيه ا ا ، إمن
ــنعوا  ــٍد قُن اص ســن ج ــبم ةًلَ

ــدروا ـــئوا أنفاســكم وابت عـّب
ــنديٍد ــلُّ ص ــطك ــا أس راً يرين

ــي ــيةَماش ــٍث اً مش ــاد لي ىٍءه
ــربةً  ــى مق ــوا أرض اِحلم اجعل

ِفـيِأمريكـا فَوارصدوا بـاملوت

ـ       مرحةمن أساطيل األعـادي م
ـ  ا سترون ـ وم ب لي ـ   ط ةش  الظّلَم

ــارٍ يِل ــوُءوكُم ِبن ــس طَمة ح
ــوٍك ـ ِبمل ــا ملطَمـ ة جعلُون

 

ــة ــوم هرم ــات ، وجس خاوي
أخطر األفعـال منـهم كلمـة      
        ـهمسـفك الـوايل د ، حر قام

ــون ــام يف الزواع ــي ةا املُعِتم
ـ ري إز غ ةالّنفُـوِس املُسـِلم     اِقه
ــويقُ ــد األحِزبون ولُ ــش ةم
ــفِب ــ وٍنن ــةن م ــِق العومل بري

ــه موا ِقيــتباح اس ــالطني والّس
ــة  ــا املبهم ــتِعّدوا للّرزاي واس

مـه يشحذُ السـيف ويـِربي قَلَ     
ــرِذمة  ــوِد الش ــوءات اليه لِِنب

ة بــدُء امللْحمــة الّضــربحلظــةُ
      ـنوِف األوِسـما أرقـى صةإ

ـه      حاديلَماملهـدي وحيـوا ع 
ِالعظَمـة  من جهـاٍد يف كتـاب     

ــه يــواري لَغحــولَ ج ــهنبي م
 املَكرمـة  لألعادي يـا حمـاةَ    

موا سـوف متـوت األنِظمـة      
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    رمحه اهللا 
    رمحه اهللا 

 

  
١٧

 

 

 

   علوم عسكريةعلوم عسكريةعلوم عسكرية            

                                      אאא                     א:::מממ אא אא                   א
 

نية ومساا العسكرية والسياسية بالنسبة للعـدو       أخي احلبيب بعد أن تكلمنا يف الدرس السابق عن املرحلة الثا          
العسـكرية والسياسـية بالنسـبة للعـدو         وااهدين وقواعد تلك املرحلة وحتدثنا عن املرحلة الثالثة ومساا        

وااهدين وقواعد تلك املرحلة ومن بعد ذلك حديثنا عن الشروط األساسية لقيام حرب عصابات ناجحـة                
النخبة القيادية املتجانسة عقالً وروحاً وفكـراً ومنـهجاً ومـن مث            :  رئيسية وهي    وتعرفنا على ثالثة شروط   

 :الظروف املواتية ومن بعدها وسائط العمل بالقوة ويف هذا العدد نكمل معاً الشرط الرابع واألخري وهو 
 املعرفة بفنون احلرب النظامية وغري النظامية: رابعاً 

 :  اخلاصة بالعمل بالنسبة للقيادة والقواعد األساسية
من املتطلبات األساسية لدى القيادة القـدرة علـى االختـراع            :  القيادة والقواعد األساسية   :األمر األول   

 نفسها دائماً لتحمل األخطار والتصدي هلا ، وال بد     ملا هو أسوأ ، والبد أن يئ      واالبتكار واالستعداد النفسي    
 اجلغرافيـة   تضـاريس القتال وأساليبه ووسائطه حسب الظروف وال     هلا أن يكون لديها قدرة على تنويع فنون         

 . قصد منطقة الصراع أاملوجودة يف املنطقة 
قيام حركة جهادية يف أرض يغلب عليها الطابع الصحراوي ، فيجب على هذه احلركة استغالل               ( مثال ذلك   

نشر قـوات   دون اللجوء إىل    املدن بشكل جيد وتفعيل العمل بداخلها فيكون العمل العسكري يف املدن من             
   . )رض الصراع أغابات وأحراش بسبب عدم وجودها يف 

والبد للحركة أن تؤقلم نفسها على الظروف اجلغرافية املمكنة فتضرب يف اجلبال كما تضـرب يف السـهول    
بية علـى    له أسلوبه وطريقته وتكتيكه ، وجتد أن التاريخ مملوء بأمثلة على ثورات شع             واملدن والسواحل ، كلٌ   

 طغاة ، إال أنه ولألسف الشديد لتكرار حماوالت الفشل وتأزم األوضاع جتد أن هناك حالة مـن                   ظلمةٍ حكاٍم
التخبط واليأس لدى أفراد األمة ، وسبب ذلك عدم وجود قيادة عارفة بفنون احلرب النظامية وغري النظامية ،                  

 مدى التاريخ ، ونلخص حتسـنها يف مظـاهر          وغري قادرة على الضبط والربط ، ولقد حتسنت القيادات على         
 : حمددة 
 . التقييم الصحيح للموقف  -١
 ) . القراءة الصحيحة للوضع الداخلي واخلارجي ( التقدير السليم للمواقف العامة واخلاصة  -٢
 . إنشاء أجهزة وإدارات منتجة وفّعالة ، فتجد أن القيادة خلية عمل بذاا  -٣
 )) . وضع خطوط عريضة يسري عليها التنظيم (( تنظيم وضع عقيدة سياسية عامة جامعة لل -٤
 . دراسة األعمال وتنظيمها وتقسيم األدوار والوظائف   -٥
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١٨

 :  للقيام حبرب عصابات ناجحة األمور التالية توفريعلى القيادة ويف اجلملة فإن 
عاة هلذا املنهج ، وتفعيل     الدعوة هلذا املنهج بوضوح وخماطبة مجيع شرائح اتمع ، والد         :  الدعوة والدعاة    -١

هؤالء الدعاة واالستفادة من تأثريهم على طبقات اتمع املختلفة واملنهج يف ذلك هو الكتاب والسنة ، فال بد                  
 .لك من دعوة العلماء وأهل العلم الصادقني 

سل قبـل  وهي على حسب احلالة والوضع األمين ، فال بد من قيام احلركة بإرسال الر:  رسل ومراسالت   -٢
خمالفها ، وقد تكون هذه الرسـل        قيام احلرب ، حىت تستطيع احلركة أن حتدد من هو يف صفها أو ضدها أو              

عـدم  لواملراسالت بطرق خمتلفة ، وقد تكون عن طريق التلميح ال التصريح وذلك مراعاةً لوضعك األمـين و                
 . حرق أوراقك 

 .   وأسلوب للعدو جلس نبضه ، وكلٌ له طريقةٌوقد تكون املراسالت
ـ  وع لٌض وع  عصب إن أي حركة جهادية يف العامل هلا      : مجع األموال وحفظها وتدبريها وحساا       -٣  ،  مظْ

 السالح ، واملال هو عصـب اجلهـاد ،          ةُلَمن ح والعضل هو القيادة والكوادر واخلربات ، والعظم هو ااهد        
ري من مجٍع   يد قبل عمل أي عمل جهادي أو قيام حركة تغ         لذلك جتد أن اجلهاد يأكل املال أكالً رهيباً ، فال ب          

 ملواردها ، وجعلها تدور بشكل منتظم حبيث تسد حاجة التنظـيم يف األيـام               ٍد جيّ لألموال وحفٍظ هلا وتدبريٍ   
سيحاول بكل جهده وكل    ) مرحلة االسترتاف   ( القادمة ، ألن العدو يف املرحلة األوىل من حرب العصابات           

 . وارد هذه األموال ، وسيشن محلة قوية لتجفيف منابع األموال وجتميد األرصدة قوته أن يقطع م
فالقاعدة هـي أي    القواعد ال تقتصر على اجلبال فقط ،        ( قواعد ومراكز ومستودعات يف مجيع املناطق        -٤

 ) . ، وال بد من خمازن ومستودعات تستفيد منها احلركة مكان آمن يكمن ويتحرك منه ااهدون
 .على القيادة الناجحة الفذة البحث عن أنصار ومتعاونني باستمرار : فتيش عن األنصار واملتعاونني الت -٥
 هدفها محاية الدين والعرض واستئصال رؤوس الشـر والفسـاد الـذين             :تنظيم وحدات محاية وردع      -٦

دين رب العـاملني ، أو      بن  ون اهللا ورسوله ، أو الذين يستهزءو      يفسدون يف البالد ، أمثال املرتدين الذين يسب       
الضباط املرتدين الذين جياهرون حبرب اهللا ورسوله ، فال بد من استئصاهلم لردع غريهم ، ولتعلم األمة أن يوم                   

 .الظامل قريب 
ة وعدم اتضاح الصورة وحقيقة الصراع      يببسبب األوضاع املتدهورة واألحوال العص    : ظة مهمة   وحمل •

ت املبتدئة العمالء عبيد الصليبيني وتبدأ باليهود والصليبيني وتضع         أمام العامة جيب أن تتفادى احلركا     
األمة أمام عدوها اخلارجي الذي اغتصب األرض وبّدل الشرائع ، فاألمة دائماً تتحد حول العـدو                
اخلارجي ، وحياول ااهدون يف نفس الوقت تعرية هؤالء العمالء واسـتخدام اجلهـاز اإلعالمـي                

 . ، ولتعلم األمة من هو عدوها احلقيقي قيق هذا الغرض للمجاهدين يف سبيل حت
 صوت ااهدين   إيصال إعالمي متكامل قادر على      تنظيم الدعاية واإلعالم داخلياً وخارجياً وتكوين جهازٍ       -٧

 . داخلياً وخارجياً 
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١٩

اية التنظيم  إجياد جهاز استخبارايت إسالمي ، تكون له مسألة النظر يف جتنيد األفراد ومح            : وهو مهم جداً     -٨
 . من االختراق ، ويضع اخلطط األمنية لألفراد والقيادات واملنشآت 

إنشاء معسكرات ومراكز للتدريب ، والقصد منه تدريب اخلاليا عملياً ، والوصـول ـم إىل مرحلـة                   -٩
 . التطبيق  

 ) :املعرفة بفنون احلرب النظامية وغري النظامية ( األمر الثاين من هذا احملور 
 : ن يف أي حرب سياسية يا أساس حمورانلدينا: سرية اجلهادية املاملنهج السياسي يف و هو 
 . حمور ال يقبل النقاش أو أنصاف احللول وهو العقيدة فال نقاش وال حتاور يف األصول   -١
حمور يتكيف حسب األحوال والظروف ، ويف الغالب هي العمليات العسكرية املسـتخدمة ضـد                -٢

عليهم ، فمثل هذا النوع من      اليت تجرى    عمليات خطف الرهائن واملفاوضات      اخلصم وكمثاٍل عليها  
 كانت أو   سياسيةً -األمور يقبل أنصاف احللول ، فهي عسكرية ألجل احلصول على مطالب معينة             

 .، وهي أيضاً لتوجيه رسائل دبلوماسية إىل جهات شىت وخمتلفة  -اقتصادية 
ة من القدرات والطاقات والكوادر وتفعيلهم وتدريبهم على أساسيات     على القيادة االستفاد  : األمر الثالث   

 .وتشكيالت احلروب النظامية 
 يتحرك من خالهلا    ةحتركات وله مفاصل حساس   له   العدوألن  ،  على القيادة أن تعرف العدو الذي تقاتله        جيب  

         إ ٍملّ، وألن اجليوش النظامية عندما تتحرك تتحرك بتشكيالت معينة وسمعني ، فال بد للقيادة أن تعرف        داري
وكما هو معلوم لدى العـارفني أن اجليـوش تأخـذ يف             سلوب العدو وحركة العدو حىت تستطيع ضربه ،       أ

  ما التقسيم الغريب أو التقسيم الشرقي ، وللجيش عدة تقسيمات من أصغرها اجلماعة وتتكون مـن                إتقسيمها  
ـ            فرد ، وبعد ذلك يأيت الفصيل ويتكون         ) ١٢-٩ ( ة  ّيِرمن ثالث مجاعات أو أكثر ، مث بعـد ذلـك الس ،

، بعد ذلك تأيت الكتيبة وتتكون من ثالث إىل          ) ١٥٠ -١٠٠(والسرية ثالث فصائل ويتراوح عددها ما بني        
أربع سرايا ، بعد الكتيبة يأيت اللواء ويتكون من ثالث إىل أربع كتائب ، وبعد اللواء تأيت الفرقة وتتكون مـن           

لويه ، وبعد الفرقة يأيت الفيلق ويتكون من ثالث إىل أربع فرق ، مث بعد ذلك يـأيت اجلـيش                    أبع  ثالث إىل أر  
  .  الغالب من ثالث إىل أربع فيالق ، وهلذه التقسيمات أمساء خمتلفة من جيٍش إىل آخر ويتكون يف

  ) .   اجلوية -  البحرية  -الربية   ( :واجليوش تتكون من ثالثة أركان وهي 
مة  كتيبة برية جتدها مدعّ    :فعلى سبيل املثال    ،   بني هذه األركان الثالثة       متبادالً اًلغالب جتد أن هناك دعم    ويف ا 

قوات دفاع جوي وهكذا ، لذلك على القيادة اإلملام ذا العلم ودراسته والوقوف على أي                ب بقوات حبرية أو  
 .  هذا العلم علم جديد أو ابتكار يف مثل هذه العلوم ، وتدريب األفراد على

 ، ونبدأ بعدها بدراسة أقسـام       الشروط األساسية لقيام حرب عصابات ناجحة      وذا نكون قد انتهينا من    
 . قوات العصابات 

 : أقسام قوات العصابات 
 . قوات اجلبال  -١
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 . )) مجاعة العمل السري (( قوات املدن  -٢
 .  املتعاونني -٣
 قوات اجلبال : أوالً 

  عبارة عن وحدات فرعية صغرى ليس هلا قواعد ثابتة داخل دولة الصراع            ت اجلبال قوا: تعريف قوات اجلبال    
 ، مثل ااهدين يف أفغانسـتان سـابقاً كانـت        ولكن قد يكون هلا قواعد ثابتة يف الدول احلدودية ااورة         ،  

  .ومراكز دعم داخل األراضي اجلورجية والشيشان جتد أن هلم قواعد ،قواعدهم يف باكستان 
 ساعة ، ولذلك حيمـل      ٤٨ر من   ثوال متكث يف مكان واحد ملدة أك         تتحرك دائماً   كما ذكرنا  ه القوات وهذ

 ) .  احتياجات ضرورية – فراش – طعام -ماء  -سالح ( أفراد هذه القوات كل ما حيتاجونه على ظهورهم 
 وهى عـادة تكـون   ميادين عمل هذه الوحدات يف األراضي اليت ليست لقوات احلكومة سيطرة كاملة عليها     

، وتكون هي    من األراضي     ذلك  صعبة مثل املناطق اجلبلية أو الغابات أو مناطق املستنقعات أو ما شابه            يأراض
التحرك الدائم وضرب العدو ومن مث التحرك مـرة         : منطقة املناورة واحلركة هلذه اموعات ، ومن سياساا         

عدو حبركات غري مدروسة فيقع يف كمائن أعـدها لـه           سياسة الربغوث والكلب ، وعندها يقوم ال      : أخرى  
ال تعمل يف املدن ولكنها تعمل يف املناطق األقـل كثافـة            قوات اجلبال   كما نرى من ذلك أن       مقاتلو اجلبال ،  

 .سكانية مثل الريف أو املناطق اجلبلية أو الغابات أو املدن الصغرى 
العـيش يف العـراء     من   الئق ميكنهم ة ومستوى صحي    كما نرى أن أفراد هذه الوحدات يتمتعون بلياقة بدني        

، وهذه الوحدات لديها قدرة عالية على التحمل والصرب على شظف العيش والظروف املناخية               لفترات طويلة 
ساعة يومياً ، ويف املقابل جتده ال يأكل         ) ٢٠ – ١٨( أحدهم يستطيع املشي يف اليوم من       أن  الصعبة ، فتجد    

 . الشيء الكثري 
عن  وهى الوحدة اليت تستطيع العصابات     ، قوات اجلبال  نواة وعصب    يوه)  اجلماعة ( :يم قوات اجلبال    تنظ

 أكـرب تشـكيل مـن       يوه،  ة عصابات    تشكل سريّ  جبال مجاعات   كل ست و. طريقها االصطدام بالعدو    
كتيبـة  و.  وأربعة سرايا من العصابات تتكون منها كتيبـة عصـابات            ،تواجد يف قطاع واحد     يالعصابات  

  .العصابات هي أكرب تشكيل يف العصابات وتوجد يف كل منطقة عمليات كتيبة عصابات
 تنظيم اجلماعة: أوال

 .كالشن  تسليحه اعة مجئد قا-١
  . )نائب ( كالشن  تسليحه ثاين للجماعة ئد قا-٢
 . معه مسدس للحماية الشخصية ( PK )  فرد رشاش خفيف-٣
  . شاش اخلفيف مساعد للرفرد مسلح بكالشن -٤
 .  معه مسدس للحماية الشخصية) RPG(  فرد قاذف صاروخي-٥
 . مساعد قاذف صاروخيمسلح بكالشن فرد -٦
 .فرد اتصال مسلح بكالشن  -٧
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 .  مسلح بكالشن  إسعافات أولية فرد-٨
 .  إسعافات أولية مسلح بكالشن  فرد-٩
 . قناص   فرد-١٠
 .  مسلح بكالشن  طبوغرافيا فرد-١١
 .  مسلح بكالشن  فرد-١٢

   الذخرية اليت حيملها كل فرد يف اجلماعةعدد
  .  طلقة٣٠٠: فرد البندقية  -١
  . طلقة ويعاونه املساعد يف محلها١٠٠٠ :  )PK( فرد الرشاش اخلفيف -٢
  . قذائف ويعاونه يف محلها املساعد املخصص له١٠ : فرد اآلر ىب جى -٣

 القنابل اليدوية واملضادة للدروع
دفاعية وأخـرى   قنبلة  على األقل    حيمل كل فرد يف اجلماعة    : جومية  القنابل اليدوية الدفاعية واهل    -١

  .هجومية
          الو  )PK(  ال  مسـاعد الرشـاش    احيمل كل فرد بندقية مـا عـد       : القنابل املضادة للدروع    -٢
 )RPG(قنبلة مضادة للدروع .  
   للجماعةالتموين

ويفضل كحد أدىن ،     ساعة   ٤٨ يكفي ملدة  اجلماعة أثناء حتركه طعاماً   يف  رد  فكل  حيمل  : الطعام   -١
  .أن حيمل على ظهره طعام أسبوع كامل

 .ة ساع٤٨تكفيه هذه املياه لفترة و) حافظة ماء عدد  ٢ يف ( لتر مياه ٢حيمل معه عدد : املياه -٢
 اإلسعاف الطيب

 . املدرب على أعمال اإلسعاف األويل الفردحتمل اجلماعة معها حقيبة إسعاف أويل حيملها 
لدى كل فرد يف اجلماعة)حقيبة الظهر  ( ة الظهرّدمكونات ش  
 .   ) اللباس الزائد ( أفرول إضايف-١
  .اخل... صابون ، خيط للخياطة : معدات شخصية  -٢
  .الطعام-٣
  .باقي الذخرية اليت مل تعبأ يف املخازن-٤
  .هرنس وحبال وحلقة نزول -٥
 .كريك صغري  -٦

 لكل فرد من أفراد البنادق) اجلعبة(مكونات شدة الوسط 
  .املخازن -١
  .القنابل اليدوية واملضادة للدروع -٢
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، جهـاز   ، جهاز خمـابرة صـغري       ) ربيل  الد  (املنظارالبوصلة ،   : أي معدات فنية خاصة مثل       -٣
  .اخل...جالن ام

 : املعدات الفنية اليت تتواجد مع اجلماعة
  .  بوصلة٢عدد  -١
  . ربيل د٢عدد  -٢
  .  جهاز خمابرة صغرية٢عدد  -٣
 . يتم به االتصال بقائد السرية وباقي اجلماعاتخمابرة السلكي جهاز  -٤
 .جالن لتحديد املواقع ا جهاز م-٥          
  :ملحوظات

  .قد حتمل اجلماعة قنابل يدوية أكثر وهذا يتوقف على نوع املهمة -١
 ويتم تـرك أي     ، أقرب ساتر    يف منطقةِ )  على الظهر  اليت   (لقتال على اهلدف يتم ترك الشدة الثقيلة        أثناء ا  -٢

  .أشياء لن تستخدم يف القتال
 مـع  ذيفـة  ق ٢٠ وال بد من وجود    ، )حقيبة الظهر    (  حول الشدة الثقيلة   جي  اآلر يب  ذائفط ق يتم رب  -٣

ة يف اجلماعة   ذيف ق ١٧بقى عدد   ي يف جعبة القاذف وبالتايل      يقوم القاذف حبمل ثالثة منها    و الواحدة ، اجلماعة  
 يـتم   ةذيف ق ١٤ حبمل ثالثة منها يف جعبة القاذف اإلضافية معه وبالتايل يبقى عدد             جي يبفيقوم مساعد اآلر    

  .توزيعها على باقي األفراد
ايل يتم التدريب بالتسلسـل  وبالت، على العمل يف تنفيذ املهام املختلفة ومعها أسلحة الدعماجلماعة يتم تدريب   

  :اآليت
  . تشكيالت وحدات العصابات وواجب كل فرد يف التشكيل-١
  .تشكيالت التحرك املختلفة يف مجيع أنواع األراضي -٢
  .العمل عند مقابلة عدو أثناء التحرككيفية التصرف و -٣
  .قواعد الدوريات -٤
  ) . ق االلتقاء مناط-  أقرب ساتر- التجمع: ( العمل يف مناطق  -٥
  .دوريات االستطالع -٦
  .)  الكمني–اإلغارة  (الدوريات املقاتلة  -٧
  .أساليب العصابات يف قتال القوات النظامية -٨
  .أساليب القوات النظامية يف قتال العصابات -٩
هذا .  أفراد الطاقم يشارك يف إجراء هذه التدريبات كلو . املهام القتالية املختلفة املطلوبة من العصابات -١٠

 .وسنكمل احلديث عن قوات اجلبال يف العدد القادم بإذن اهللا 
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                                                  אאאאאא:::מממ
 

 :هللا ، أما بعد بسم اهللا ، واحلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول ا
 فيما صح عنه وما ذاك إال للتزهيد فيهـا           كثريٍة من كتابه ، وكذا رسوله      يف مواطن     الدنيا  فقد ذم اهللا    

ـ         ِإنما مثَلُ الْحياِة الدُّنيا كَماءٍ     : واحلثِّ على التقلُِّل منها فقال تعاىل        بلَطَ ِبـِه نتاء فَـاخمالس ِمن اهلْنأَنز  ات
  و تنيازا وفَهرخز ضذَِت اَألرِإذَا أَخ ىتح امعاَألنو اسأْكُلُ النا يِض ِمما اَألراهآ أَتهلَيونَ عقَاِدر مها أَنلُهأَه ظَن

 قال الشـيخ     أَمرنا لَيالً أَو نهارا فَجعلْناها حِصيدا كَأَن لَّم تغن ِباَألمِس كَذَِلك نفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ              
وهو مطابق حلالة    ،   وهذا املثل من أحسن األمثلة     : (  يف تفسري هذه اآلية    – رمحه اهللا    –عبد الرمحن السعدي    

  اضمحل   فإذا استكمل ومت    ،  قصرياً إن زها وقتاً   وجاهها وحنو ذلك يزهو لصاحبه      فإن لذاا وشهواا    ، الدنيا
 ، ها وحزـا وحسـرا    ممتلئ القلب من مهِّ    فأصبح صفر اليدين منها    ،   وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه      

    وزوج ـيج    نبت فيها من كل صـنف     :  أي  اٍء أَنزلْناه ِمن السماِء فَاختلَطَ ِبِه نبات الْأَرِض         كَم فذلك  
   اسأْكُلُ النا يِمم         كاحلبوب والثمار ومما تأكل   األنعام   والكأل املختلف األصناف   كأنواع العشب  ، 
     خز ضذَِت الْأَرى ِإذَا أَختح    تنيازا وفَهر  فصـارت    ،  واكتست يف زينتـها     ، تزخرفت يف منظرها  : أي 

  ما بني أخضر وأصـفر      عجيباً فصرت ترى هلا منظراً    ،    وآية للمتبصرين   ،  ونزهة للمتفرجني   ، جة للناظرين 
لوقوف   ذلك سيستمر ويدوم   بأن حصل معهم طمع  : أي   وظَن أَهلُها أَنهم قَاِدرونَ علَيها       ، وأبيض وغريه 

 أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهارا فَجعلْناها حِصيدا كَأَنْ لَـم           فبينما يف تلك احلالة       ، وانتهاء مطالبهم فيه   م عنده إراد
نبينها : أي  آياِت كَذَِلك نفَصلُ الْ   ،    بسواء فهذه حالة الدنيا سواءً    ،   كأا ما كانت  :  أي  تغن ِبالْأَمسِ 
 يعملون أفكارهم فيما ينفعهم   :  أي  ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ    وضرب األمثال    بتقريب املعاين إىل األذهان    ونوضحها

  ) .وال يزيل عنه الشك البيان وأما الغافل املعرض فهذا ال تنفعه اآليات، 
ِعب ولَهو وِزينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر ِفي الْأَمواِل والْأَولَاِد كَمثَـِل           اعلَموا أَنما الْحياةُ الدُّنيا لَ     : وقال تعاىل   

 غَيٍث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يِهيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وِفي الْآِخرِة عذَاب شِديد ومغِفرةٌ من اللَّـهِ                  
  . وِرضوانٌ وما الْحياةُ الدُّنيا ِإلَّا متاع الْغروِر

  . قُلْ متاع الدنيا قَِليلٌ واآلِخرةُ خير لِّمِن اتقَى والَ تظْلَمونَ فَِتيالً : وقال تعاىل 

 يا قَوِم ِإنما هِذِه الْحياةُ الـدُّنيا    ِبيلَ الرشاِد   وقَالَ الَِّذي آمن يا قَوِم اتِبعوِن أَهِدكُم س        : وقال تعـاىل    
  . متاع وِإنَّ الْآِخرةَ ِهي دار الْقَراِر

بسط واهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكين أخشى أن ت     : (  كما أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهما        وقال  
سطت على من كان قبلكم فتالدنيا عليكم كما بهلككم كما أهلكتهم نافسوها كما تنافسوها فت. ( 

 إن ممـا أخـاف       : ( على املنرب وجلسنا حوله فقال     جلس رسول اهللا    :  قال    وعن أيب سعيد اخلدري   
  .يهل متفق ع )عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها

        رقائق      رقائق
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 تعاىل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون        إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا       : ( قال  أن رسول اهللا      عنهو
  .رواه مسلم) فاتقوا الدنيا واتقوا النساء 

 يف النـار    صبغُ بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة في         ىؤت ي) :   قال رسول اهللا      : قال  أنس   وعن
ـ ،  رب   ال واهللا يا  : ل   فيقو  ؟  قط  بك نعيم   هل مر   ؟  قط  يا ابن آدم هل رأيت خرياً       : مث يقال   ، صبغةً ؤتى وي
الناس بؤساً  بأشد       ؟  قط   يا ابن آدم هل رأيت بؤساً     :  فيقال له     ،  يف اجلنة  صبغ صبغةً  يف الدنيا من أهل اجلنة في
فيقول ؟ قط بك شدةٌهل مر : رواه مسلم)  يب بؤس قط وال رأيت شدة قط  ال واهللا ما مر.  

 إصبعهما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم            : (ول اهللا   قال رس   : قال عن املستورد بن شداد     و
 جبدي   والناس كتفيه فمر    بالسوقِ  مر  أن رسول اهللا      وعن جابر  .رواه مسلم   ) يف اليم فلينظر مب يرجع      

 أنه لنا   حبُّ ما ن   :فقالوا)   ؟ حب أن يكون هذا له بدرهم      أيكم ي   : (نه مث قال  ذُفتناوله فأخذ بأُ  ،  أسك ميت   
 إنه أسك فكيف     كان عيباً  اً واهللا لو كان حي     :قالوا) ؟  حبون أنه لكم     أت  : ( مث قال  ، ! وما نصنع به  ،  بشيء  

 .صغري اُألذن  : ّكسواَأل ، رواه مسلم)  فواهللا للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكم  : (فقال، وهو ميت 
:  قلـت     ) يا أبا ذر    : (د فقال ح باملدينة فاستقبلنا أُ   ٍة حر  يف  كنت أمشي مع النيب       : قال وعن أيب ذر    

 ثالثة أيام وعندي منه دينار       متضي علي   هذا ذهباً  ين أن عندي مثل أحدٍ     ما يسرُّ   : ( فقال  ، لبيك يا رسول اهللا   
 سـار  مث،  عن ميينه وعن مشاله ومن خلفـه     )إال شيء أرصده لدين إال أن أقول به يف عباد اهللا هكذا وهكذا            

عن ميينه وعن مشالـه ومـن        - إن األكثرين هم األقلون يوم القيامة إال من قال باملال هكذا وهكذا               : (فقال
 .متفق عليه  )  ما هموقليلٌ -خلفه 

  . رواه مسلم )ة الكافروجن، نيا سجن املؤمن الدُّ : ( قال رسول اهللا :  قال وعن أيب هريرة 
انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من فوقكم فهو أجدر أن : (    قال رسول اهللا  : قال  وعنه

إذا نظر أحدكم إىل مـن      : (  وهذا لفظ مسلم ويف رواية البخاري         ،  متفق عليه   )ال تزدروا نعمة اهللا عليكم    
  ) .ق فلينظر إىل من هو أسفل منهلْل عليه يف املال واخلَضفَ

  .بين حقيقة هذه الدنيا الفانيةثرية اليت توغريها من اآليات واألحاديث الك
 ) .من زهد يف الدنيا قرت عيناه مبا يراه من ثواب اهللا تعاىل غداً ( : - رمحه اهللا -قال الشافعي 

فيا من افت إىل الدنيا ، فأصبحت جلَّ مهِّه ، وأعظم شغله ، وأهلته عن عبادة ربه ، اعلم أن الدنيا فانيـة ،                        
ٍب زائلة ، والعربة يف اآلخرة ليس بكثرة املال والعيال ، وإمنا بالقلوب واألعمال ، وارض مبا كان                  وهي عن قري  
:  بعدما رأى ما أصاب الناس من الدنيا          ، قال عمر بن اخلطاب        ، واألصحاب واآلل     عليه الرسول   

 يءرد: ل  قَالد ، و   رواه مسلم   )بطنه به   ل ما ميألُ  قَ من الد   اليوم يلتوي ما جيد     يظلُّ لقد رأيت رسول اهللا     ( 
  .التمر

 إال شطر    يأكله ذو كبدٍ    وما يف بييت من شيءٍ      تويف رسول اهللا      : ( قالت –  رضي اهللا عنها   - وعن عائشة 
  يل شعري يف رف  ، فأكلت ومعىن قوهلا شطر تعين :  ، قال الترمذي  متفق عليه )يِنفَ فكلته فَ منه حىت طال علي

  .-شيئاً من شعري  أي –شيئاً 
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ما ترك رسول اهللا    : ( قال   - رضي اهللا عنهما     - وعن عمر بن احلارث أخي جويرية بنت احلارث أم املؤمنني         
   ًوال شيئاً   وال أمةً   وال عبداً   وال درمهاً   عند موته دينارا   وسـالحه   ، ه البيضاء اليت كان يركبـها      إال بغلت  ،  

  .البخاريرواه )  جعلها البن السبيل صدقة وأرضاً
 هبل هي مركب  ؛   كان يركب البغل     - وهو خري من وطأت رجاله الثرى        - ويف هذا احلديث من الزهد أنه       

          خلِّف    ، وأيضاً تصدقه بأرضه البن السبيل ، وأنهجاهد به بأيب          مل يإال البغلة اليت يركبها ، والسالح الذي ي
  .هو وأمي 

 ) قاً حىت مـات   رقَّ، وما أكل خبزاً م      حىت مات   على خوانٍ  نيب  مل يأكل ال  : ( قال   وعن أنس بن مالك     
 .رواه البخاري 

 لو  يا رسول اهللا  : ر يف جنبه قلنا      فقام وقد أثَّ    على حصريٍ   نام رسول اهللا      : قال وعن عبد اهللا بن مسعود      
  ) مث راح وتركهـا    حتت شجرةٍ   استظلَّ  ما أنا يف الدنيا إال كراكبٍ       ،  مايل وللدنيا   : ( فقال  ، طاًءاختذنا لك وِ  

 .  حسن صحيح حديثٌ :رواه الترمذي وقال
إما إزار وإما كسـاء     ،   ما منهم رجل عليه رداء       ِةفَّلقد رأيت سبعني من أهل الصُّ     : ( قال   وعن أيب هريرة    

 بطوا يف أعناقهم قد ر ،ـ ومنها ما يبلغ الكعبني فيجمعه بيده كراهيـة ، اقني فمنها ما يبلغ نصف الس رى  أن ت
 و   و صياماً من أصحاب حممٍدأنتم أكثر صالةً( : ألصحابه   ابن مسعود قال،  رواه البخاري) عورته 

 ) . كانوا أزهد منكم يف الدنيا ، و أرغب يف اآلخرة( :  ؟ قال ملو: قالوا ) خرياً منكم  هم كانوا
وقال الفضيل بن عيـاض     ،   ) صبح وليس عندي شيء   أُ  يوم امي إيلَّ  أي  أسرُّ  : (- رمحه اهللا    –قال اإلمام أمحد    

ـ وع هو الزاهد وهو الغين فمن ح      ن القَ  : ( وقال  )هد الرضا عن اهللا عز وجل     أصل الزُّ  : ( - رمحه اهللا    – ق قَّ
ومنعه ذلـك   ،    وخوفاً ق باملخلوقني رجاءً  ورضي بتدبريه له وانقطع عن التعلُّ     ،  ها  ق باهللا يف أموره كلِّ    اليقني وثِ 

 الناس وإن مل     يف الدنيا حقيقة وكان من أغىن      طلب الدنيا باألسباب املكروهة ومن كان كذلك كان زاهداً        من  
، )   غالً بالعبادة ش  ى وكف  باليقني غىن  ىوكف،    باملوت واعظاً  ى كف ر  الدنيا كما قال عما    من   يكن له شيءٌ  

  دون لباسٍ  ولباس،    دون طعامٍ  منا هو طعام  إ  : (- رمحه اهللا    – مام أمحد قال اإل   وحقيقته ويف بيان معىن الزهد   
 ال لزهد املشروع هو ترك كل شـيءٍ ا : ( - رمحه اهللا –، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية        )  قالئل  وصرب أيامٍ  ،

مـا  إا ال ينفـع  الزهد هو عم : (- رمحه اهللا –، وقال أيضاً  )  وثقة القلب مبا عند اهللا ،ينفع يف الدار اآلخرة  
 وأمـا املنـافع    ،ل ملا يربو ضرره على نفعه  حص ملا هو أنفع منه أو م      تفو ألنه م  فعه أو لكونه مرجوحاً   لنفاء ن 

 .نا فيهابِغرا فتها عندع علينا منها وال ترسدنا يف الدنيا ووهاللهم ز،  )اخلالصة أو الراجحة فالزهد فيها محق
 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني–ء اهللا  إن شا–وللحديث بقيةٌ يف العدد القادم 
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         الصمودالصمودالصمود    
                            אאא                                       )))אאא(((   

 

 الغذاء : ثانياً 
ميات بسيطة ليبقى بصحٍة جيدة     إال أنه حيتاج إىل ك    مع أن اإلنسان يستطيع أن يعيش عدة أسابيع بدون طعام           

، فبدون الغذاء تصبح قدرات اإلنسان اجلسدية والعقلية متأثرة ، ويزداد هذا التأثر بسرعة حىت يصاب اإلنسان                 
 . بالضعف 

ويقوم الغذاء بتعويض النقص يف املخزون احليوي يف اجلسم والذي مت استخدامه للقيام بالعمل وإفراز الطاقة ،                 
 . ع الروح املعنوية كما أنه يقوم برف

 حيث تقوم بتزويد اجلسـم بالسـعرات        – مبا فيها األمساك     –مصادر الغذاء الرئيسية هي النبات واحليوانات       
 .  والنشويات والدهنيات والربوتينات اليت حيتاجها اجلسم ملمارسة وظائفه ١احلرارية

 
 : الغذاء النبايت 

، ومعظم النباتات توفّر كمية مناسـبة مـن         ) لطاقة الرئيسي   مصدر ا ( الغذاء النبايت يوفر النشويات للجسم      
 الظروف تفي   أالربوتني كافية حلاجة اجلسم ، ومع أن النباتات ال توفر الغذاء املتكامل للجسم إال أا يف أسو                

 . بالغرض ، ومع أمهية الربوتني احليواين إال أن الربوتني النبايت والزيوت النباتية تفي بالغرض 
بوب أو ما يسمى باملكسرات واجلوز واللوز والفستق هي أيضاً تعطي اإلنسان احتياجه مـن الـربوتني                 إن احل 

والزيوت ، كما أن اخلضروات والفواكه تعطي اإلنسان احتياجه من السكر والنشويات والطاقة ، وتزداد أمهية                
دو وصيد احليوانات قد يلفت إليـه       إذا كان ااهد قريباً من الع     : النباتات يف الظروف الصعبة ، ومثال ذلك        

 . االنتباه فإنه حينئٍذ ملزم باستخدام النباتات فقط للغذاء 
وميكن جتفيف النباتات بواسطة الرياح أو اهلواء أو الشمس أو النار مما يقلل من تلفها أو تعفنها ، وبالتايل ميكن          

 . ختزينها ومحلها لفترات أطول 
 

 :الغذاء احليواين 
 املصادر احليوانية يغذي أكثر من الغذاء من املصادر النباتية ، ويف بعض األحيان قد يتوفر الغذاء من                  الغذاء من 

املصادر احليوانية أكثر من املصادر النباتية ، غري أنه جيب على ااهد أن يعرف طبـائع احليوانـات وكيفيـة                    
 . اصطيادها 

                                                 
 للعمل ، وقد يأكل اإلنسان - كحٍد أدىن – سعر حراري يومياً ٢٠٠٠هي مقياس للطاقة ، وحيتاج اإلنسان املتوسط إىل : السعرات احلرارية  ١

 . كميات كافية من الطعام ولكنها ال حتتوي على السعرات احلرارية اليت حيتاجها 
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قاتل باألشياء األسهل يف االصطياد واألكثر وفرة ، وحيكم         وللحصول على االحتياجات الغذائية املباشرة يبدأ امل      
، وقـد   ) ورات  ظاحمل الضرورات تبيح ( هذه املسألة األحكام الشرعية من ناحية احلالل واحلرام وتطبيق قاعدة           

  .  فمن اضطر غري باٍغ وال عاٍد فال إمث عليه قال اهللا تعاىل 
 

 النظافة الشخصية : ثالثاً 
حدوث العدوى واألمراض بإذن اهللا ، وجيب االهتمام بالنظافة يف كل األوقات ، ويف الظـروف                النظافة متنع   

الصعبة تربز أمهية النظافة بشكل أكرب ، واالستحمام باملاء والصابون هو اخليار األمثل غري أنه يصعب حتقيقه يف                  
 : الظروف الصعبة ، وميكن االستعاضة عنه ببعض األمور 

مبللة باملاء والصابون واغسل اجلسم ا ، مع العناية باأليدي واألقدام واإلبطني والعانـة              استخدم قطعة قماش    
وشعر الرأس ، حيث أن هذه املناطق تسهل إصابتها بالعدوى واألمراض يف حالة فقد املاء ، ويف حالة فقـدان             

والبقاء يف الشمس واهلواء     البساملاء والصابون يتم استخدام احلمام اهلوائي ، وذلك خبلع أكرب قدر ممكن من امل             
 .  واإلصابة حبروق الشمس  مع االنتباه ملسألة كشف العوراتملدة ساعة ،

عند عدم وجود الصابون ميكن استخدام الرمل أو الرماد أو السدر بدالً من الصابون ، كمـا ميكـن عمـل                     
  .١يواين ورماد اخلشبالصابون من املواد الطبيعية إذا كانت الظروف مالئمة ، وذلك من الدهن احل

قد تؤدي اجلراثيم على اليدين إىل إصابة اجلروح بالعدوى والطعـام بـالتلوث ،               :حافظ على نظافة اليدين     
نقل أي مادة قد تكون     : فيجب غسل اليدين بعد استخدامهما يف بعض األمور اليت تؤدي إىل العدوى ، مثل               

ية باملرضى ، وقبل التعامل مع الطعام أو أدوات الطعـام أو            مصدراً للعدوى ، وبعد قضاء احلاجة ، وبعد العنا        
شرب املاء باليدين مباشرة ، واحرص على قص األظافر دائماً فهي سنةٌ من سنن الفطرة وهي حتمي بـإذن اهللا       

 . من بعض األمراض املعدية ، واحذر من وضع األصابع يف الفم 
جمع فيها البكترييا والفطريات والقمل ، واحملافظة علـى         الشعر من األماكن اليت تت    : حافظ على نظافة الشعر     

 . الشعر نظيفاً متنع من هذه األمور 
جيب احلفاظ على نظافة املالبس وأغراض النوم ، حيث أا أماكن لنمو البكترييا             : حافظ على نظافة املالبس     

ارجية فور اتساخها ، وحاول     والفطريات والطفيليات اليت تصيب اجللد ، وجيب أن حتاول تنظيف املالبس اخل           
 . أن تلبس مالبس داخلية نظيفة وجوارب نظيفة كل فترة 

جيب تنظيف الفم واألسنان باستخدام السواك بشكل مستمر ، وميكن استخدام            :حافظ على نظافة األسنان     
 غصن من النباتات بدل األراك ، أو استخدام فرشاة ومعجون لألسنان ، أو وضع قطعة قماش علـى طـرف                   

 . األصبع ودعك األسنان ا ، أو استخدام خيط لتنظيف األسنان ، وذلك كله حيافظ على صحة األسنان 
أما إذا كانت األسنان مصابةً بالتسوس ويوجد جتويف يف السن فيمكن عمل حشوة مؤقتة للسن من الشمع أو                  

 .ل وضع احلشوة اإلسربين أو الزجنبيل ، وجيب تنظيف التجويف من بقايا الطعام بشكل جيد قب

                                                 
 ) . البقاء (  كتاب طالع على كيفية عمل الصابون ارجع إىللال ١
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جيب وية وتنظيف احلذاء من الداخل قبل استخدامه ، كما جيب غسل ومترين القـدمني               : العناية بالقدمني   
بشكل شبه يومي ، وجيب قص األظافر بشكل جيد مع االنتباه عند قص األظافر على أن يكون القص بشكل                   

 :رشادات لالهتمام بسالمة القدمنيمستقيم حىت ال يؤذي طرف الظفر األصبع ، وهاك جمموعة من اإل
 . استخدم جوارب ناشفة ، كما جيب وضع بطانة داخلية للحذاء  -١
 كحد  أقصى    –إذا كانت الرطوبة عالية أو يوجد مياه وثلوج فيجب جتفيف احلذاء والقدم كل يوم                -٢

 . ترها  فإن زادت املدة عن يوم فقد يؤدي ذلك إىل جتلط الدم يف القدم وبالتايل قد يؤدي إىل ب–
فإن وجدت فقاعة مائية    ) فقاعات مائية   ( افحص القدمني بشكل يومي للتأكد من عدم وجود أورام           -٣

يف القدم وكانت صغريةً وغري مفتوحة فيجب عليك أال تفتحها ، بل قلل االحتكاك عليها وذلـك                 
لى أا جرح ،    بوضع بطانة بينها وبني احلذاء ، أما إذا كانت الفقاعة مفتوحة فيجب التعامل معها ع              

وبالتايل جيب تنظيفها ووضع غيار عليها كل يوم ، وال حتاول فتح الفقاعـات ، وللـتخلص مـن                   
 :  قم باآليت – إن كان وال بد –الفقاعات 
 . نظّف الفقاعة من اخلارج  •
 . بواسطة إبرة نظيفة ومعقمة وخيط نظيف قم بتمرير اإلبرة واخليط من داخل الفقاعة  •
رة ، واترك اخليط ماراً من خالل الفقاعة ، فسيقوم اخليط بامتصـاص             قص اخليط من اإلب    •

 . السائل وإخراجه للخارج بدون احلاجة لفتح الفقاعة 
 . قم بوضع بطانة حول الفقاعة  •

 وذلـك   –جيب عليك أن حتافظ على نظافة املوقع الذي أنت فيه من القمامـة              : احملافظة على نظافة املوقع     
 – أجلكم اهللا    – ومن الفضالت البشرية ويكون باستخدام املراحيض        –ها أو دفنها    بوضعها يف حفرة مث حرق    

 فقم حبفر حفرة صغرية مث اقض حاجتك وادفن احلفرة عند االنتهاء ، واحصل              – وهو الغالب    –فإن مل توجد    
 . على املاء من األماكن املرتفعة عن موقعك ، وجيب تنقية املياه 

حيتاج اإلنسان إىل حد أدىن من الراحة لالستمرار بالعمـل ، فحـاول أن               :احصل على الراحة بشكل جيد      
حتصل على مقدار بسيط من الراحة أثناء العمل مثالً عشر دقائق كل ساعة ، وجيب أن تتعلم كيـف حتصـل     
على الراحة واهلدوء يف ظروف غري طبيعية ، وإذا كان ااهد ال ميكنه احلصول على الراحة بشـكل جّيـد                    

ن ينتقل من اهود البدين إىل جمهود عقلي مث يعود إىل اهود البدين وذلك لفترة وجيـزة ، وهـذه                    فيمكن أ 
 . احلركة تعطي بعض االنتعاش 
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   األمن واالستخبارات                    األمن واالستخبارات                    األمن واالستخبارات                    
                                           

                                           אאאאאא                           א אמ אמ    אאא :  :  : מ
 

 أمن األفراد
 كان هذا الكيـان     سواًء،   أسراره ضد الغري     ى عل للحفاِظما    من اإلجراءات يتخذها كيانٌ    ة هو جمموع  األمن
وتتحدد  ،   أو معادياً  اً أو مضاد   كان هذا الغري منافساً    وسواًء. ة   أو دول   أو اجتماعياً   أو اقتصادياً   سياسياً تنظيماً
وحسب اخلطط املوضوعة هلذه األهداف وفق         الكيان حبسب أهدافه السياسية والعسكرية واالقتصادية      أسرار ،

 . اإلمكانيات واملكتسبات كذلك
بته اليت ال ميكن أن تكون مـؤثرة إال إذا          ر ض هّجون يعرف قبل أن ي    أب البد و  ِرض الذي يتربص لكي ي    عدوفال

  :ميكن أن حيصل عليها بطريقتني اثنتني، و ؟ أي البد له من معلومات يف يوجهها ومىتعرف ك
   : اختراق التنظيم عن طريق-١
  . زرع عميل يف اجلماعة-أ
  .اجلماعة جتنيد أحد أفراد -ب
  :يت التجسس على العمل التنظيمي باستخدام اآل-٢

 ةً وغري ذلك من األساليب اليت يقوم ا بشكل سري عاد          ، ، والتحقيق  ، والتفتيش السري   ، والتحري  املراقبة
، وتندرج حتت هذه معظم وسائل مجع املعلومـات         ة   قمعي ةوقد يقوم ا بشكل معلن إذا كان ميتلك سلط        ،  

  . القدمية واملتطورة
ملعرفة هذه ا تعرقل   و ا دون معرفتهم هل   حتولَ أن   ا جيب عليه  ا من أعدائه  ا من محاية نفسه   تتمكن اجلماعة ولكي  

ـ            ت أن   ا، وعليه  قدر اإلمكان   ىعتمد الوسائل املضادة املستمرة احملددة اليت تكون مبثابة املصل املضاد الذي يعط
لألصحاء بوقايتهم من املرضةَيغ  . 

تلك اإلجراءات   ،    هي إجراءات وقائية مضادة بشكل عام      اجلماعةعتمدها  تإلجراءات املضادة اليت    إن ا وعليه ف 
  . أن يعرفها فتكون اليقظة عامة وخاصةكل فرٍد ىاليت جيب عل

 
  " :أمن األفراد"  اجلماعةأمن 

    تخذ حلماية العقول البشرية من السرقة والتأكد من أن األسرار و الوثائق يـتم              وهو جمموعة اإلجراءات اليت ت
  .ومأموننيتداوهلا بني أفراد موثوق م موالني 

 :  بالعمل على اجلماعة أمن ىيتحقق هدف احملافظة عل
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لك من خالل التربية املستمرة هلم وإخطـارهم بكـل          ذو،   من السرقة    اجلماعةأفراد  " فكر" محاية عقل    -١
 . تهم من املؤثرات اإلعالمية املعاديةياملستجدات ومحا

 يتم خالهلا الدرس ملراحل متدرجةعن طريق إخضاع العملية التنظيمية ، ويتم ذلك  منع حدوث االختراق     -٢
 . ، ومجع املعلومات الكافية عن كل فرد يراد تنظيمه تنظيموال

 : وهذه املراحل هي
 املالحظة والفرز :املرحلة األوىل 

 وبني الشخص املراد تنظيمـه       املقابلة بني املواصفات املطلوبة واحملددة تنظيمياً      وهي املرحلة اليت يتم فيها بدايةً     
 من املعلومات   البد من توفر حد أدىن    ، و نسان يف شكل سؤال     واليت تتمثل يف احلكم األول الذي يصدره أي إ        

 . ، وميكن تسمية هذه املرحلة مبرحلة بداية التصويب عن الشخص واليت تتوفر دون تعارف مباشر بني االثنني
 التحري ومجع املعلومات :املرحلة الثانية 

، عندها نبدأ جبمع املعلومـات        عليه يلّو ومل حيصل اعتراض أَ    بعد أن يكون الشخص قد اجتاز املرحلة األوىل       
  :التفصيلية عنه وذلك بسرية تامة وبدون علمه ويف هذه احلالة يتم التأكد من عدة نقاط

  :معرفة ماضيه -أ
مثال ذلك كون الشخص كانت له عالقة حبركة         ،  مستقبله ىحبيث خيلو من أية نقطة سيطرة ميكن أن تؤثر عل         

  عامة الناس ولكنه معروف ألشخاص معينني أو للسلطة        ى غري معروف لد   سياسية سابقة ولكن سبب تركه هلا     
 العدو من السيطرة    نكّم شاذ أو غري ذلك من األسباب فمثل هذا املاضي ي          الختالس أو سلوك  ا ، وليكن مثالً  

  . هذا الشخص مقابل عدم كشف أسراره حبيث يسخره للعمل لصاحلهىعل
  :ته السياسية احلاضرةامعرفة قناع -ب

، حيـث أن القناعـات       وزمالء العمـل   وأصدقائه وميكن أن يتم ذلك عن طريق سؤال اآلخرين من أقربائه         
  . من خالل املناقشات مع اآلخرينالسياسية لكل شخص خترج غالباً

، أو هـي الوسـيلة       فقد تكون الدميقراطية هي أنسب القناعات السياسية لديه يف إقامة احلكومات الناجحة           
  . لوصول للحكماملناسبة ل

 ، ، وأا منوذج حقيقي للمساواة بني أفراد اتمـع         وقد تكون الشيوعية هي أنسب القناعات السياسية لديه       
 .اخل. . أو رابعاً ثالثاً، وقد يتبىن جاً وأن الفوارق الطبقية املوجودة يف النظام الدميقراطي هي سبب شقاء األمم

 : ته الفكرية احلاضرةامعرفة قناع-جـ
 ، ئـتالفهم ا، ألا من أهم األمور اليت يدور حوهلا انتظـام األفـراد و             البد من معرفة قناعات الفرد الفكرية     

 يف إطار املسـائل الـيت       اجلماعة له جيعل اخلالفات بني أفراد       اجلماعةوالفكر وتبين مجيع أفراد      فوضوح املنهج 
 . خالفات كبرية، وعدم وضوح املنهج قد يترتب عليه حتتمل اخلالف املعترب

  :بعد االنتهاء من املرحلتني السابقتني ال بد من تصنيفه كاآليت
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 واحتماالت استسـالمه للضـغوط      يدين بالوالء الكامل هللا عز وجل     وهو الشخص الذي    :  مأمون    موالٍ -أ
 .ضعيفة اخلارجية 

 جلهـة أخـرى     اًموالي وهو يعترب نفسه     ال يدين لدينه بالوالء الكامل    وهو الشخص الذي    :  غري موايل    -ب
  .العتناقه أفكار دخيلة على جمتمعه وبالده

حبيث إذا  ،   ما    يف حياته من الناحية األمنية بسبب خطأٍ       وهو الشخص الذي يكون معرضاً    :  غري مأمون    -جـ
  . خارجي أصبح مسلوب اإلرادةتعرض لضغٍط
 إقامة العالقات : املرحلة الثالثة

قة بني الشخص القائم بالعمل التنظيمي وبني الشخص املراد تنظيمه إلفهامه           يف هذه املرحلة البد من إنشاء عال      
  :يتطبيعة هذا الدين وتكوين وحدة فكرية يستمر العمل من خالهلا وتكون العالقات كاآل

 . عالقات اجتماعية لربط الفرد باجلماعة ومشاركته يف حتمل مهومها وآماهلا-١
  .وب العمل عالقات فكرية لتوحيد الرؤية وأسل-٢
تجرى عليه عملية االختبارات للتأكد من لياقته النفسـية والطبيـة و العقليـة وكـذلك                ، ف  جتربته   -٣

االختبارات السيكولوجية لقياس قدرته على كتم األسرار وثبات العاطفة والتعاون وسرعة التصرف واألخالق             
  .والروح املعنوية ووضعه على الثغر املناسب

 :  تصنيفه-٤
  .فرد العلينال -أ 
  . الفرد السري-ب
 . القائد-ج

  :  على حدةمن هذه األصناف الثالثةونتناول التدابري األمنية لكل 
 ] : وهو الذي خيتلط بالناس  [   الفرد العلين-١
 . مقدمني عليهان قد يكونو فيما ال يعنيه حىت ال يفسد على إخوانه أعماالً وال يسأل كثرياًن فضولياًو ال يك-أ
 . ال حيتفظ معه بأمساء أو عناوين أو تليفونات من يعرفهم وإن كان البد من ذلك فالبد أن تكون مؤمنة-ب
 إىل أماكن التوتر إذا كانـت        يف ظروف التوتر األمين ومحالت االعتقال جيب أن يقلل من التحرك خاصةً            -ج

 .كان آمن خاص بذلك، وال يبيت يف مرتله يف هذه األوقات ويكون له م هيئته ومظهره إسالمياً
 . يتحدث بكل ما يعرف أو يسمع وخاصة فيما يتعلق باألعمال اهلامة اليت تقوم ا اجلماعةن ثرثاراًو ال يك-د

 .احلديث يف التليفونات ال حيوي أي معلومات ذات قيمة للعدوجيب أن يكون  -هـ
)  ...-  أماكن اسـتراتيجية   – شرطة   –جيش  ( جيب أن تكون اتصاالته باألفراد ذوي احلساسية اخلاصة          -ز

 حجـم   – الزمان   –املكان   ( حىت ينقلهم بعد ذلك للمسئول اخلاص م ويراعى يف تعامله معهم             مؤمنة جيداً 
سـتقبال  الرسال وا  لعملية اإل   دون االستفادة منهم وبالنسبة    حىت ال يؤدي إىل كشفهم مبكراً     )  ...املعلومات
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 ويتم حرق الرسـائل     وخلها أي معلومات ميكن أن يستفيد منها العد       تكون يف اإلطار العام فقط وال حتوي بدا       
  .بعد قراءا مباشرة

 ] : وهو الذي يعمل داخل اخلاليا [   الفرد السري-٢
  :باإلضافة إىل ما سبق ذكره من تدابري أمنية للفرد العلين جيب عليه إتباع اآليت

 كتـاب   - مصـحف    - سواك   - جلباب   -حلية   (يإلسالم مراعاة اهليئة العامة اليت ال تدل على االجتاه ا         - أ
  .)..أذكار صغري

  السالم –  جزاك اهللا خرياً   -هيئة معينة    (خوة   مراعاة عدم صدور األلفاظ أو التصرفات املشهورة عن اإل         -ب
   ) .  ... عند الدخول واخلروجكثرياً
 وسـيلة   - حمـل    - بلـد    -شـقة    ( البد من وجود غطاء مسبق لوجوده يف أي مكان أثناء حتركـه              - ج

  .)..مواصالت
 . معلوماا وكل ما يتعلق ا البد من محل وثائق تثبت له شخصية يعلم جيداً-د

 ، فهو يسعى     ال يتعرض لألمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت ال يلفت األنظار إليه ويفسد عليه مهمته               -هـ
 .جبهاده يف سبيل اهللا إىل إنكار منكر أكرب 

 .  وال يتم إال للضرورة القصوى بأفراد العمل العلين جيب أن يكون مؤمناً اتصاله-و
 يفضل إتقان هلجة البلد املنسوب إليها يف وثيقته الشخصية أو املقيم ا ألداء املهمة حىت ال يفهم أنه غريب                    -ز

  . )خليجي  –  مصري(أو من هلجته يعرف مكانه 
  .) ... مكتبات– حمالت -مساجد  ( مثل  جتنب التردد على أماكن إسالمية مشهورة-س
  . إرسال واستقبال الرسائل يكون باحلرب السري أو الشفرة-ط
  . احلديث يف التليفونات يكون بشفرة خاصة-ك
  القائد-٣

  :  يف العمل العلين أو السري له أمهية خاصة وذلك لألسباب اآلتيةالقائد سواًء
  . كرب حجم املعلومات اليت يف حوزته-أ
  . صعوبة تعويض القائد على املستوى القيادي-ب

وينبغـي أن  ،  يف حق القيادة  جداًولذلك ينبغي أن تكون التدابري األمنية السابق ذكرها يف حق األفراد مشددةً      
ترد إمكانيات كبرية لتأمني القيادةص.  

 ملحوظة هامة
 : خوة املتزوجني جيب مراعاة بالنسبة لإل

  .وجام فيما يتعلق بأمور العمل اإلسالميعدم احلديث مع ز -١
 . عدم تغليب األمور العاطفية على مسائل العمل -٢

 اإلعداد :املرحلة الرابعة 
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 . فراد  الدينية واألخالقية يف األقيموذلك لغرس ال  التربية الشرعية السياسية-١
بعد إعدادهم األمين وتصـنيفهم     عسكري ، وينصح بأال يتم تدريب األفراد على أي شيء إال             التدريب ال  -٢

 . منية وإدراجهم يف اموعات املناسبة  األإمكانيامحسب 
   املتابعة:املرحلة اخلامسة 

 آلخـر بعـض     جرى من وقـتٍ   ت؛  لضمان تنفيذ تعليمات األمن وحىت ال حيدث أي اختراق من قبل العدو             
  :اإلجراءات اليت قد تأخذ الصور اآلتية

  .حىت ال يقدم الفرد على عمل غري مدروس نتيجة انفعال زائدلألفراد ، النفسية  معرفة التطورات -١
  . التأكد من علم األفراد بأحدث تعاليم األمن-٢
  . املكان املناسبيف تدارك أخطاء األخ ووضعه -٣
  : اكتشاف أي احنراف وسرعة عالجه-٤

 .  تقومي األخ ورفعه من اال السري إىل العلين-أ
 . لص من الفرد يف حالة ثبوت تورطه التخ-ب

 )العقوبات  (  التعزيرات:املرحلة السادسة 
  :جيب تقدير االعتبارات اآلتية عند توقيع اجلزاءات اخلاصة باألمن

  . أن يكون اجلزاء مناسب للمخالفة املرتكبة حبيث يضمن عدم تكرارها-١
  . إبعاد كل من يثبت إدانته-٢

 :اخلالصة

  .ن نفسك وعن عملك وعن عمل اآلخرين عدم التحدث ع-١
  . مراعاة مبدأ املعرفة على قدر احلاجة-٢
  . عدم محل أي معلومات سرية إىل املرتل حىت ولو كان لدراستها-٣
  . جتنب االستفزاز واإلثارة-٤
 .  بل بصوت منخفض دائماًال تتحدث بصوت عاٍل-٥
  . مراقبة التليفوناتاحذر -٦
  .رقه االستدراج وطاحذر -٧
 . تنقل ات الترك أي وثائق سرية يف خمبأها األمني وا -٨
 ).رشيف اإل-املخبأ ( تأكد من إحكام غلق أماكن املعلومات السرية بدقة جيدة حمكمة -٩
  .تنص وسائل التاحذر -١٠
  .ت عند دخولك مكان العملنص فتش عن وسائل الت-١١
  . ال تسبق احلوادث-١٢
 .كأصدقاء السوء مثالً مة  جتنب املؤثرات العا-١٣
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٣٤

 جتنب املشاكل بشكل عام يف احلي الذي تسكنه أو يف مكان العمل حبيث ال تلفت االنتباه إليـك ألن                    -١٤
طبع الناس االهتمام مبعرفة من يثري املشاكل ويراقبونه لتحاشيه أو من باب الفضول وهذا يؤدي إىل كشـف                  

   .هويتك

  
 
 
 
 

 جمد هـذاعِنعلى تالل اجلماجم ص   :  أيها اإلخوة : (( اهللا وتقبله شهيداًقال اإلمام عبد اهللا عزام رمحه
 ويف، وعلى جبال األكداس من األشالء أقام عزته وبىن دولته          الدين أول مرة ومبثلها يف كل مرة يصنع       

وكأين مـن  : ، وعلى حبور الدماء سارت سفينته وفيها القوم يرددون نشيدهم العذب           بىنكل مرة ت  
قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا وما ضـعفوا ومـا اسـتكانوا واهللا حيـبنيب  

، ، يسمعون أنات الثكاىل    وعلى طول الطريق املرير يتجرعون الغصص ويكابدون األهوال         الصابرين
وبنا وإسـرافنا يفربنا اغفر لنا ذن     :  يرددون يفتئون، إال أم ال      ، وصرخات األيامى   وآهات اليتامى 

  .  أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
، ألم وضعوا نصـب الطريق طويل ولكن العذابات مستعذبة والغصص مستحالة يف أعماق القلوب         

- رباط يوم يف سبيل اهللا خري من صيام شـهر وقيامـه            : أعينهم وصية قائدهم صلى اهللا عليه وسلم      
ون النصب على طـوليستعذبون العذاب ويستحل    عليها اهللا خري من الدنيا وما    رباط يوم يف سبيل     

 .  أرواح الشهداءا باألشالء تزينهة بالدماء املفروشة املرويةاجلادة الطويل
معاش املرء رجل آخذ بعنان فرسه من خري  تعلموا  ..  ألم تعلموا من املصطفى صلى اهللا عليه وسلم       

 . ع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي املوت مظانهيطري على متنه كل ما مس
 .. أعقام حادييف، وأىن هلم يتلكئون و وكيف يترددون

 م اهللا من فضـلهم يرزقون، فرحني مبا آوال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ر
م حيزنون، يستبشرون بنعمة منويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم، أال  خوف عليهم وال ه            

  اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني

  آلمات خالدة آلمات خالدة آلمات خالدة



 

…^jfÖ]<†ÓŠÃÚ…^jfÖ]<†ÓŠÃÚ<<II<<Ö]<‚ÃÖ]<<Ö]<‚ÃÖ]<<Äe]†Äe]†<<<<II<<<<]<æƒ<]<æƒ<<ír£<ír£<<MPNPMPNP<{â<<{â<<<

     
אא

    

 

  
אא

    رمحه اهللا 
    رمحه اهللا 

 

  
٣٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

   ننكُم ماِمٍل ملَ عمع ي الَ أُِضيعأَن مهبر ملَه ابجتفَاس
ذَكٍَر أَو أُنثَى بعضكُم من بعٍض فَالَِّذين هاجرواْ وأُخِرجواْ 

و اِرِهمنَّ ِمن ِديقُِتلُواْ ُألكَفِّرلُواْ وقَاتِبيِلي وأُوذُواْ ِفي س
عنهم سيئَاِتِهم وُألدِخلَنهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَألنهار ثَوابا 

      من ِعنِد اللِّه واللّه ِعنده حسن الثَّواِب

ام فإننا نأمل منكم بعد القراءة واإلطالع على أي عدد من أعداد وبعد أيها األحبة الكر
املعسكر أن حتتفظوا به وتراجعوه بني الفينة واألخرى ، فإنّ علوم اإلعداد من أنفس 
العلوم اليت ينبغي تعاهدها باملذاكرة لوحدك أو مع إخوتك ، وكذلك تطبيق ما 

ة أو يف املنازل ، وال يهولنكم أمر تتعلمونه فيها على حسب االستطاعة سواًء يف الربّي
الطغاة فهم أحقر مما تتصورون ، وال يعلمون الغيب ، فتشجعوا على اإلعداد 

 ..!!واالستعداد ، وال ترضوا أن تكونوا عزالً كالشياة تقاد إىل حيث يريد اجلزار 
لصليبيني وألنَّ يف التشجع على اإلعداد والدربة عليه ، تشجع على اجلهاد والنكاية يف ا

 .. لديار املسلمني نياحملتل
ن بغايا الروم وعاهرات األمريكان أقدر مّنا على محل السالح واملعرفة بفنون ونوال تك

احلرب ، فنحن أهل السالح ، وأمتنا أمة اجلهاد والكفاح ، ونبينا حممد صلى اهللا عليه 
 .وسلم قد بعث بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده 

سالحك واسحب األقساماامحل 
واجعل من اإلعداد خطوة عزٍة

 ن  

واسلل بوجه املعتدين حساما
كي تردع الطغيان واإلجراما

 

 
  .ونستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه 

 


